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Historcké fotografie: Fotografie brigádníků u bytového domu č.62 "Strejčkovny" ve Věži při odklízení sněhové nadílky. Rok pořízení
snímku nám bohužel není znám.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do
nového roku 2017 především pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti jak
v osobním tak pracovním životě.
V závěru uplynulého roku, opravdu jen
několik dnů před nástupem zimy, byly
dokončeny stavební práce na
výstavbě nové lokality pro rodinné
domy ve Věži. Stavební firma
dokončila hlavní práce na pokládce
asfaltových povrchů a následovaly
terénní úpravy. Technika našich
stavařů se do lokality vrátí ještě na
několik dnů na začátku jara, aby byly
dokončeny terénní práce a došlo

k finálním úpravám trávníkových
ploch. Nyní zajišťujeme patřičné
souhlasy
dotčených
orgánů
a probíhají kolaudační řízení na
jednotlivé vystavěné celky.
I nadále jsme pracovali na
připravované stavbě vodovodu pro
obec Skála a připojení obce Leština.
31.10. jsme zahájili výběrové řízení na
dodavatele stavby. K datu 2.12., kdy
probíhalo otevírání obálek, k nám
došlo celkem 21 cenových nabídek.
Vítězem výběrového řízení je firma
Stavak spol. s.r.o. se sídlem
v Havlíčkově Brodě. Cena za prováděné práce je 6 999 415 Kč bez

DPH. V současné době jsme podali
žádost o dotaci na financování této
akce na fond životního prostředí.
Pokud půjde vše podle našich představ, první metry nového vodovodu by
měli začít vznikat od dubna tohoto
roku.
V roce 2017 bychom rádi uvedli do
provozu již dlouho zmiňovaný sběrný
dvůr. Již nyní jsme po předchozí
telefonické domluvě schopni od Vás
přijmout objemný odpad, jako je starý
nábytek, podlahové krytiny, matrace,
větší množství bioodpadu , větve
apod.
Martin Bárta

ze Skalské kroniky
Skála patřila před rokem 1496
ku panství humpoleckému, jež drželi
bratří Leskovci a týž rok koupil panství
humpolecké, herálecké Burian Trčka,
který měl též panství Lipnici. Po
bělohorské bitvě bylo vše Trčkům
zabaveno, protože nebyli katolíci. Roku
1623 dne 25. října dostalo se panství
herálecko-humpolecké do majetku
Filipu staršímu ze Solmsu, císařskému
plukovníku ve Valdštýnově armádě,
který byl cizozemec. Syn jeho Adam ze
Solmsu přikoupil sobě ještě k oběma
hořejším panstvím roku 1637 panství
Okrouhlici.
Roku 1653 byl pánem všech výše
jmenovaných velkostatků, příbuzný
výše jmenovaných pánů, Filip Adam ze
Solmsu, který zde vystavěl dřevěnou
kapli a dal na ní ulíti r. 1669 zvon ve váze
384 kg s nápisem „Tento zvon ku cti
Panny Marie pořídil roku 1669 všejasný
pán Filip Adam ze Solmsu“. Tento zvon
pukl a byl roku 1902 přelit a roku 1917
ještě s jedním menším zvonem ve váze
200 kg celkem 584 kg, rakouským
státem odebrán. Tento menší zvon byl
koupen z milodarů roku 1882, byl ulit od

J. Hampla v Jihlavě, na něm vyobrazen
Ukřižovaný s nápisem: „ Tento zvon
darovali osadníci zdejší ku cti dobrého
pastýře Ježíše Krista 1882.“ Za 2 kg
zvonoviny zaplatil stát záduší Kč 4 ,- r.
1919.
Roku 1639 řádili zde Švédové poprvé
a roku 1645 byli zde podruhé. Bylo zde
hrozné utrpení, všecko vypáleno
a zničeno. Lidé byli chytaní jako zvěř
a zachránili životy jen v hlubokých
lesích, byla všeho úplná zkáza. Švédové
drželi hrad Lipnici a odtáhli ze zdejšího
okolí 1648. Výše jmenovaný Filip Adam
ze Solmsu (dárce zvonu a kaple) prodal
panství Okrouhlici a s ním i Skálu hraběti
Strakovi r. 1710, jehož potomek hrabě
Karel Straka zde vystavěl na místě
dosavadní dřevěné kaple, kostel zděný
r. 1728. Kostel patřil ku farnosti v Krásné
Hoře a dojížděl sem kaplan každou
čtvrtou neděli a dle potřeby. Teprve roku
1787 vystavěli (stavitel Santini Giovani)
zde malou dřevěnou faru a byl zde
samostatný kaplan, první Pankrác Jenš.
Patronem záduší byla tehdy vrchnost
Okrouhlice.

Informace pro placení daně z nemovitosti
Finanční správa zavádí pro
poplatníky novou službu spočívající
v zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí na e-mail namísto
složenky. Poplatník přihlášený k této
službě obdrží na e-mail kompletní
informaci s údaji pro placení daně.
Tato informace bude obsahovat
obdobné údaje, jaké jsou nyní
uvedeny na alonži složenky,
tj. informace o výši stanovené daně,
výši nedoplatku/přeplatku a údaje
pro placení daně včetně QR kódu,
umožňujícího
platbu
daně
prostřednictvím
internetového
bankovnictví
nebo
mobilních
platebních aplikací. Zájemce o tuto
službu odevzdá nejpozději do 15.
března 2017 svému správci daně
Žádost ve věci zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí
e-mailem.
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Tato služba je určena výhradně pro
poplatníky daně, kteří nemají zřízenu
službu placení daně prostřednictvím
SIPO a právnické osoby, které
nemají zřízenu datovou schránku.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem, nebude zaslána
složenka.
Podrobné informace o službě
zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem
naleznete
na
internetových
stránkách
Finanční
správy:
www.financnisprava.cz, v sekci Daně
a pojistné > Daně > Daň
z nemovitých věcí > Informace,
stanoviska a sdělení > 2016
>Informace k nové službě zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem.

Praktický lékař
MUDr. Zuzana Froňková
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632

Pošta Věž
Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30

Obecní úřad Věž
Věž 17
Věž 582 56
Telefon: +420 569 445 291
obecvez@obecvez.cz
www.obecvez.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 17:00
7:00 - 13:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 13:30

Knihovna
Pondělí 17:30 - 19:30

Prodejna COOP
Věž 5
582 56 Věž
tel.: 569 445 236
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 - 13:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
8:00 - 10:00

Obecní listy

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME
Naše obec nám připravuje ty nejlepší
podmínky k tomu, abychom mohli bez
problému třídit odpady vyprodukované
v
domácnostech.
Jistě
jste
zaznamenali, že se počty i barvy
kontejnerů na sběrných místech stále
rozšiřují. V současné době máme
možnost vytřídit téměř všechen
recyklovatelný odpad, který se doma
běžně vyskytuje, aniž bychom museli
k příhodnému kontejneru pořádat
několikakilometrové vyjížďky do
sběrného dvora ve větším městě.
Můžeme třídit sklo, papír, plasty,
nápojové
kartony,
bioodpad,
potravinové oleje a nejnověji i kovy.
Kolem třídění odpadu existují
nejrůznější dohady a mýty. Třídíme
tedy správně nebo můžeme své úsilí
vylepšit? Za poslední rok jsme se ve
srovnání obcí z Vysočiny umístili na 64.
místě (z celkových 133 obcí v kategorii
od 500 do 2000 obyvatel), takže je stále
mnoho prostoru pro zlepšení. Pojďme
si tedy připomenout, co kam patří.
Tradiční trojici barevných kontejnerů –
zelený na sklo, modrý na papír a žlutý
na plasty – známe asi všichni, ovšem
i v tomto případě si občas nemusíme
být jistí, co do tříděného odpadu patří
a co už ne. Základní informace o třídění
najdeme vždy přímo na kontejneru.
A jak tedy odpad co nejlépe vytřídit?
Do zelených kontejnerů na SKLO
můžeme vhazovat všechny skleněné
nádoby, které třídíme podle toho, zda
je sklo barevné nebo čiré (z tohoto
důvodu jsou na každém sběrném
místě dva zelené kontejnery, každý
určený na jeden druh skla). Určitě sem
ale nepatří autosklo, zrcadla
či pokovená skla a také porcelán nebo
keramika. Výhodou skleněného
odpadu je, že svými vlastnostmi
umožňuje recyklaci do nekonečna.
Do modrého kontejneru patří veškerý
PAPÍR, který ovšem nesmí být nijak
znečištěn (nepatří sem např. mastný
papír či použité papírové kapesníky),
protože pak není možná jeho
recyklace. Naopak sem můžeme
s klidným svědomím hodit obálky
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s průhlednými okénky nebo časopisy
svázané kovovými sponkami, stejně
tak jako staré knihy, ze kterých je ale
nutné odříznout vazbu.
Do žlutého kontejneru patří PLASTY
a v naší obci také NÁPOJOVÉ
KARTONY. Z vlastní zkušenosti mohu
říci, že plastů se dá z domácnosti
vytřídit opravdu nejvíce! Jejich třídění
je velmi důležité nejen proto, že tím
výrazně snížíme produkci směsného
odpadu z domácnosti, který nelze nijak
recyklovat, ale také proto, že se plast
v přírodě rozkládá mnoho let a odpad
vyvezený na skládku vítr snadno
rozfouká do okolí. Do žlutého
kontejneru nepatří jen PET láhve, které
zřejmě většina z nás třídí, ale i mnoho
dalších obalů z domácnosti, jako jsou
sáčky, folie, plastové tašky, obaly od
čisticích prostředků a kosmetiky atd.
Můžeme sem vhodit i polystyren
v menších kusech. Naopak sem
nepatří obaly se zbytky potravin,
mastnoty či čisticích prostředků a obaly
od nebezpečného odpadu, dále pak
podlahové krytiny a novodurové
trubky. Pokud tedy chceme například
vytřídit láhev od oleje, je nutné
ji opravdu důkladně zbavit mastnoty,
ovšem třeba kelímek od jogurtu stačí
jen vyškrábat a umývat ho nemusíme.
Dále sem patří veškeré krabice
od mléka a mléčných výrobků, džusů,
vína apod. Plastový odpad i nápojové
kartony je nutné před vhozením do
kontejneru sešlápnout, aby se plně
využila jeho kapacita.
Zhruba rok také můžeme třídit
BIOODPAD, pokud nemáme zřízený
vlastní kompost na zahrádce. K tomuto
účelu slouží hnědé kontejnery. Patří
sem odpad ze zahrady (větve jedině
nadrcené) i zbytky potravin rostlinného
původu z domácnosti. Zároveň sem
můžeme vhazovat skořápky od vajec,
sáčky od čaje či kávový lógr. Určitě sem
ale nepatří žádné zbytky jídla
živočišného původu (např. kosti).
K třídění můžeme využít i speciální
popelnici
na
použitý
OLEJ
z domácnosti, který je potřeba před

vyhozením slít do PET lahve. Oleje je
dobré likvidovat tímto způsobem,
protože v odpadních trubkách vytváří
mastné nánosy, které nám mohou
v budoucnu přidělat starosti a nepatří
ani do čističek odpadních vod. Do této
popelnice se nevyhazují motorové
oleje.
Poslední novinkou v naší obci je
popelnice na KOVY, kam můžeme
vhazovat konzervy od potravin
a nápojové plechovky, nádoby od
deodorantů a další kosmetiky nebo
třeba hliníková víčka od jogurtů (ale
pozor, ne každý jogurt má hliníkové
víčko – hliník jednoduše poznáme tak,
že se dá víčko snadno zmuchlat do
kuličky a zůstane tak i když kuličku
pustíme).
A proč vlastně odpad třídit? Snaha
vytřídit co nejlépe odpad má přínos
ekologický i ekonomický. V odpadu,
který každý den vyprodukujeme
v domácnosti, nalezneme mnoho
surovin, které umožňují druhotné
využití, čímž se zároveň ušetří místo
na skládkách a ulevíme tak přírodě,
jejíž dobrá kondice je pro naši existenci
nezbytně nutná! Za odvoz odpadu
obec musí platit poplatky svozovým
firmám, ovšem tříděný odpad spadá
do tzv. systému EKO-KOM, ze kterého
obec zpětně získává od státu finanční
bonusy a tím se celý proces zlevňuje.
To znamená, že čím více odpadu
vytřídíme, tím méně vyprodukujeme
odpadu směsného a přispějeme tak
mimo jiné k oblacinění celého
svozového systému. Ať už jste tedy
více ekolog či ekonom nebo prostě jen
uvědomělý občan, třídění odpadu má
smysl! Dejme si tedy do nového roku
předsevzetí vylepšit naší snahu v této
oblasti, protože třídit může opravdu
každý!
Zdroj: jaktridit.cz, smj.cz
Jiřina Kopicová
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Základní škola
Závěr roku 2016 byl poznamenán
chřipkovou epidemií, která se
nevyhnula ani naší škole. V době
příchodu Mikuláše a jeho pomocníků
to bylo ještě v pořádku a některé děti
musely slíbit, že budou hodnější, než
tomu bylo doposud. Tou dobou byl už
rozjetý nácvik na vánoční besídku.
Všechno probíhalo bez problémů až
do 19. prosince. To se nám začaly
omlouvat děti z důvodu nemoci.
Z počtu 29 dětí absolvovalo besídku
20. prosince pouze 24 a to ještě
některé vlastně nemocné… Což
dokládá číslo počtu dětí ve škole
v následujícím dni 16!
Ale zpět k samotné besídce. Ta měla
letos premiéru v prostorách kulturního
domu ve Skále. A nutno podotknout,
byla to premiéra povedená. O tom

svědčí návštěva přes 80 diváků.
Program byl různorodý. Koledy,
básničky a vánoční písničky jsou
obvyklé. Dominantní byl ale Vánoční
příběh, který zahrály a zazpívaly děti
3. až 5. ročníku.
Z bezprostředního hodnocení diváků
bylo jasné, že se besídka v novém
prostředí líbila a příští rok bude na
stejném místě.
Na závěr mi dovolte jménem
zaměstnanců ZŠ a MŠ Věž popřát do
roku 2017 vše nejlepší, zdraví, štěstí
a pohodu.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

V prosinci 2016 byla využita
dotace od Kraje Vysočina 15 000,Kč na nákup pomůcek pro žáky
s autismem. Za tuto částku byl
zakoupen notebook pro výukové
programy, který bude sloužit v naší
škole.

Vodovody v roce 2016
Spotřeba Vody :
Věž: 34 058 m3
Leština: 3 824 m3
Mozerov: 209 m3
Jedouchov:1 643 m3
Celkem: 39 734 m3
Příjmy celkem 638 998,- Kč
Výdaje celkem 1 004 912,- Kč

Počet obyvatel k 31.12.2016
Věž: 561
Leština: 103
Skála: 95
Jedouchov: 38
Mozerov: 12
Celkem: 809

Čistá Vysočina
I tento rok Kraj Vysočina pořádá akci
Čistá Vysočina. Cílem je za pomoci
dobrovolníku provést jarní úklid přírody.
Sběr odpadků probíhá v okolí silnic na
Vysočině a na veřejných prostranstvích
v obcích a městech.
Každoročně se do této akce v našich
obcích zapojují všechny spolky a mnoho
dalších dobrovolníků. Pokud by jste se
chtěli i vy do této akce zapojit, stačí jen,
když nám do 28.2.2017 nahlásíte Váš
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zájem a nápad na místo, které je
potřeba podrobit jarnímu úklidu.
Společně se můžeme zaměřit na okolí
silnic,cest, ale i lesy. Zajistíme pro Vás
ochranné pomůcky, pytle na odpadky
a odvoz a likvidaci sebraného odpadu.
Úklid bude probíhat v termínu od 10.4.
do 23.4. 2017.

Věkový průměr k 31.12.2016
Věž: 41,48
Věž Domov: 59,66
Leština: 42,07
Skála: 43,25
Jedouchov: 43,09
Mozerov: 27,2
Celkem: 43,21

Martin Bárta
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Mateřská škola

Konec roku se v mateřské škole nesl
v duchu příprav na Vánoce.
Naše aktivity ale nebyly pouze
vánoční. V keramické dílně v Havlíčkově Brodě jsme vyrobili keramické
slony, ve školce nás navštívil pan
Kunc se svými zvířátky (ježky, sovami, dravými ptáky….), prožili jsme si
jablíčkový den ( děti si zahrály
na kuchaře a připravily si každý svůj
jablíčkový závin, ochutnaly jablíčkový
čaj, jablečné pyré a celý den jsme si
povídali o důležitosti ovoce v našem
jídelníčku.) Také jsme si prožili červený a oranžový den, užili si trochu
strachu při Hallowenu, jeli za pohádkami do KD Ostrov v Havl. Brodě a
naučili se něco nového z podzimních
tradicích v pohádce „Jak Barborka
s Martinem vařili povidla“.
A kdy už tu budou Vánoce?
Prvním velkým připomenutím byl
příchod Mikuláše, anděla a čertů,
kterým děti slíbily i věci nemožné,
vůně upečeného cukroví, zdobení
vánočního stromku a vánoční dílna

s maminkami.. Všichni jsme se těšili
na „Vánoční zvonění“ (besídku v MŠ
a program s ohňostrojem na návsi)
a další předvánoční činnosti. Bohužel chřipková epidemie zasáhla i
naše drobečky a proto jsme všechny
tyto aktivity musely naplánovat až na
později..
Ale ani chřipka nezkazila dětem radost z vánoční nadílky, dárečkového
dne a besídek v Domově a ve školce, které se konaly až v prvním týdnu
nového roku.
A na co se nyní těšíme nejvíce? Přece na sníh a spousty legrace při
hrách na sněhu.
Chtěly bychom poděkovat všem,
hlavně rodičům, kteří nás před Vánoci podpořili, mnohdy nemalými finančními příspěvky.
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti
a se těšíme na další spolupráci.

Školkovské perličky:
- p.uč. se mnou budete mít docela
velkej problém - ? – já mám zavazovací boty!
- do iglů patří Iglúan
- p.uč. víte, co jsou to pupínky? Podrážka (vyrážka)
- já jdu na prohlídku k doktorovi, na
bimboně!
- já už nemám nohý kozy (kozí nohy –
bačkory obráceně), podívejte se, už
to umím!
- mě teď něco napadlo, ale vůbec nevím, co
- já eště neumím bruslit, protože jsem
jeliman
- p.uč., já jsem byla první snědená!
(najedená)

Učitelky MŠ

Mikuláš na Návsi
V pondělí 5. prosince se uskutečnil
druhý ročník Mikulášské nadílky
a jarmarku na návsi. Ač byla velká
zima, mohli jste se zahřát svařeným
vínem nebo čajem a k zakousnutí
byla připravená grilovaná klobása.
Šikovné hospodyňky napekly opět
cukroví, které bylo během chvíle
rozprodané.
Zakoupením
občerstvení a výrobků na stáncích,
jste přispěli rodině z Humpolce,
která se ocitla v tíživé finanční
situaci. Dohromady se vybralo 12
800,- Kč. Děkujeme všem občanům,
kteří se zúčastnili. Velké poděkování
patří také všem, kteří pomáhali
s přípravami.
Obecní listy

Page 5

Obec Věž a Domov ve Věži
Vážení občané, dovolte, abych Vám
jménem vedení Domova ve Věži
popřál v roce 2017 hlavně pevné
zdraví, pracovní úspěchy, štěstí,
osobní pohodu a krásné vztahy
v rodinném životě.
Chtěl bych Vám poděkovat za
velkou účast malých a velkých
občanů na úklidu našeho parku
v měsíci říjnu, užili jsme si legraci,
opekli špekáčky a snědli kotlíkový
guláš, který připravili naši terapeuti.
Náš Domov byl vybrán novým
panem prvním náměstkem kraje pro
sociální oblast k zorganizování
a uskutečnění porady všech ředitelů
sociálních zařízení Kraje Vysočina s
kulturním programem. Touto cestou
chci poděkovat učitelkám mateřské
školy, které pro vedení kraje
a ředitele připravili s dětmi v naší
kapli moc hezký program. Myslím,
že rodiče dětí můžou být právem
hrdí na své potomky. To že jsou děti
šikovné a pedagogové na svém
místě je nacvičení avantgardního
divadelního představení o narození
ježíška v Betlémě, které zahráli pro
naše zaměstnance a klienty. Za
sebe mohu říci, že představení bylo
velmi povedené a hlavně poučné.

No a Vaši nejmenší jsou také moc
šikovní.
Dále jsme za velké účasti široké
veřejnosti a občanů obce uskutečnili
dva adventní koncerty a vánoční
mši. Velká účast nám potvrdila, že
v těchto akcích budeme určitě
pokračovat i v letošním roce.
V minulém čísle jsem Vám slíbil
informace o rozšíření kapacity
Domova ve Věži. V prosinci byl
dokončen a odevzdán investiční
záměr na rozšíření kapacity našeho
zařízení. V lednu by mělo dojít ke
schválení
tohoto
investičního

záměru. V rozpočtu na rok 2017
jsou
již
alokovány
finanční
prostředky potřebné k zahájení
výstavby nové ubytovací budovy,
prádelny a technického zázemí
Domova ve Věži. Na rok 2017 jsou
zajištěny finanční prostředky pro
opravu balkonu a bude se
projektovat oprava omítek celého
zámku.
Ještě jednou mi na závěr dovolte
popřát Vám všem hlavně hodně
zdraví.
ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič v.r.

COOP prodejna Věž
Milí zákazníci,
nejprve bych vám chtěla jménem
celého kolektivu poděkovat za
nákupy v naší prodejně COOP Věž.
Děkujeme také, že využíváte nově
nabízených služeb, jako jsou
dárkové karty nebo dárkové balíčky.
Od ledna 2017 přibyly novinky
v akcích. Kromě měsíčních,
víkendových a mimořádných akcí
byly
zavedeny
také
akce
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čtrnáctidenní. Tyto čtrnáctidenní
akce jsou výrazně označeny
v měsíčním akčním letáku. Dávejte
prosím pozor na datum, které je
zřetelně označeno v horní části
letáku. Akce nabízejí spoustu
zajímavých cen vybraných druhů
zboží.
Víkendové akce
16. – 18. ledna 2017
Hera 250 g za 12,90 Kč

Pivo Pardál Echt 0,5 l za 6,90 Kč
Anglická slanina 1 kg za 99,90 Kč
Pomeranče 1 kg za 19,90 Kč
Těšíme se na vaši návštěvu v naší
prodejně COOP a přejeme všechno
nejlepší do nového roku.
Za kolektiv prodejny
Miloslava Komůrková
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Vodné,stočné a odpady

Hasičský ples
Členové sboru dobrovolných hasičů
ve Věži, Vás co nejsrdečněji zvou
na tradiční hasičský ples, který se
bude konat v sobotu 25.února od
20:00 v Kulturním domě ve Skále.
K poslechu a tanci zahraje kapela
Tandem. Vstupné 100,- Kč. Rezervace míst pan Luboš Liška tel: 723
800 674.

Dětský karneval

Mateřská škola chystá, jako každý rok,
dětský karneval v KD ve Skále
v sobotu dne 18. 3. 2017 od 14:00.
Programem bude provázet DJ Libor
Veselý.

Doplatky za vodné –stočné za rok
2016, místní poplatky za odpady
a místní poplatky za psy se budou
na Obecním úřadu ve Věži vybírat

Myslivecký ples
Myslivecký spolek Věž, Vás srdečně
zve v sobotu dne 21.1.2016 od 20:00
do KD Skála na tradiční Myslivecký
ples. K tanci a poslechu zahraje
Variace. Vstupné 100,- Kč .
Rezervace míst pan Bohumil Šlosar
tel: 723 300 756.

Informační SMS systém
I nadále je možné se registrovat do
informačního systému naší obce.
Systém slouží k předání rychlé
informace pomocí krátké textové
zprávy na Váš mobilní telefon.
Registrace i příjem textových zpráv
je zcela zdarma. Přes informační
systém budete dostávat po
registraci informace o dění v našich
obcích, např. o kulturních akcích
nebo o událostech jako je havárie

Tříkralová Sbírka

Děkujeme všem, kteří přispěli při
Tříkrálové sbírce v našich obcích.
Celkem se pro dobrou věc vybralo
do pokladniček 14 590,- Kč.

vodovodu, změna termínu vývozu
popelnic. Přihlášení do systému je
možné provést osobně nebo
telefonicky na Obecním úřadě ve
Věži, dále je možné zaslat
registrační email na adresu
obec@obecvez.cz. Do emailu je
vždy nutné uvést jméno, adresu a
telefonní číslo.

Sběr papíru

Starý papír je možné odevzdávat
ve vestibilu Obecního úřadu ve
Věži. V případě většího množství
je možné provést odvoz přímo
z domácnosti. Finanční prostředky
získané sběrem papíru využívá
pro své potřeby naše školka
a škola.

Fotbal

V současné době probíhá mezi
dětmi, které jsou narozené od roku
2003 do roku 2010, průzkum zájmu
o zahájení činnosti fotbalového
družstva ve Věži. Přepokládá se ,
že by smíšené družstvo mohlo
nastoupit do okresního přeboru.
S postupným seznamováním se
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s fotbalem a první trénování začne
v průběhu jara 2017. Pokud máte
o nově vznikající fotbalové družstvo
zájem, neváhejte se pro další
informace obrátit na obecní úřad
nebo přímo na pana Radka Vašíčka
na tel.č. 607 548 869.

v období od 06. 02. 2017 do
17.03.2017. Zálohy na vodné –
stočné na rok 2017 se budou vybírat
od 01.04.2017 do 31.08.2017.

Kotle na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší
201/2012 Sb. v § 17 a bodu h)
stanovuje
povinnosti
provozovatele
stacionárního
zdroje (kotle,krbové vložky)
„provádět jednou za dva
kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena
výrobcem
spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj
udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě ,
kontrolu
technického
stavu
a
provozu
spalovacího
stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Na vyžádání obecního
úřadu obce s rozšířenou
působností (odbor životního
prostředí Havlíčkův Brod) musí
majitel nemovitosti předložit
doklad o provedení
kontroly
stacionárního zdroje na tuhá
paliva
a kontroly komína
vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a
udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem.“

Sběr kovu

Na všechna kontejnerová stání pro
sběr separovaného odpadu jsme
pro Vás v závěru roku 2016 umístili
popelnice pro sběr kovů. Do těchto
nádob
můžete
vhazovat
plechovky,obaly od kosmetiky,
nápojové plechovky
a další
výrobky z kovu. Děkujeme, že
třídíte !
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